1. sz. melléklet
A NAGYCENKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-nak rendelkezéseire – a
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alapító okiratát a
következők szerint adjuk ki:
1.) A Hivatal elnevezése:
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal
Rövidített elnevezése: Nagycenki KÖH

2.) A Hivatal székhelye, telephelye:
Székhely:
Telephely:
Telephely (kirendeltség):

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
9493 Fertőboz, Fő u. 17.
9484 Pereszteg Ady Endre u. 1.

3.) A Hivatal alapító szervei és az alapítás dátuma:
3.1. Alapítók:
 Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9493 Fertőboz, Fő u. 17. (képviseli: Tóth József polgármester)
 Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
9485 Nagycenk, Gyár u. 2. (képviseli: Csorba János polgármester)
 Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1. (képviseli: Sellei Tamás polgármester)
3.2. Alapítás dátuma: 2013. január 1.

4.) A Hivatal alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölése:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdés rendelkezése, amely szerint:
„85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem
haladja meg a kétezer főt.”

5.) A Hivatal jogelődjeinek neve, székhelye, megszűnésének időpontja:
- Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
 megszűnés időpontja: 2012. december 31.
- Pereszteg Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1.
 megszűnés időpontja: 2012. december 31.

- Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség,
9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.
 megszűnés időpontja: 2012. december 31.

6.) A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri
hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

7.) A Hivatal alaptevékenysége, szakágazati besorolása:
7.1. A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat Fertőboz, Nagycenk, Pereszteg települések
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására
létrejött megállapodás tartalmazza.
Pereszteg településen a közös hivatal kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi,
adózási tevékenység végzésére.
7.2. A Hivatal besorolása az államháztartás szakágazati rendje szerint:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
7.3. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8.) A Hivatal tevékenységei az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841133
841154
841173
841192
841907
882114
882129

Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Statisztikai tevékenység
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

9.) A Hivatal illetékessége, működési köre:
9.1. A hivatal illetékességi területe:
Fertőboz, Nagycenk és Pereszteg települések közigazgatási területe.
9.2. A hivatal működési köre:

Gyámhatósági feladatok:

Gyermekjóléti,
gyermekvédelmi és
szociális igazgatás:
Kereskedelmi igazgatás:

Hagyatéki eljárás:
Temetkezési szolgáltatás
engedélyezése:

311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a
piacokról, és a bevásárlóközpontokról;
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről;
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről;
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról

10.) A Hivatal alapító, irányító szervének neve, székhelye:
10.1. Alapítói jogokkal felruházott szervek:
 Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9493 Fertőboz, Fő u. 17.
 Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
 Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1.
10.2. Irányítási jogok gyakorlására jogosult szerv:
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete;
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

11.) A Hivatal gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

12.) A Hivatal vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
12.1. A jegyző kinevezése – a 12.2. pontba foglalt kivétellel - a Mötv. 82-83. §-ai,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései szerint,
pályázat alapján, határozatlan időre történik. A közös önkormányzati hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint a székhely település
polgármestere az érintett települések polgármestereinek lakosságszám arányos
többségi döntésének megfelelően nevezi ki és menti fel a közös önkormányzati hivatal
vezetőjét, a jegyzőt.
12.2. A KÖH első vezetője a Mötv. 146./C. § (2) bekezdése alkalmazásával:
Percze Szilvia jegyző
Kinevezésének kezdete: 2013. 01. 01.
vége: határozatlan idejű

13.) A Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényrendelkezései az irányadók, illetve egyéb
foglalkoztatási jogviszony (pl.: megbízási jogviszony) is létrejöhet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai szerint.

14.) Záró rendelkezések:
14.1 A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését, vezetési rendjét,
működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a
Közszolgálati Szabályzat tartalmazza, amelyet a közös önkormányzati hivatal vezetője:
a jegyző az alapító okirat hatálybalépését követő 60 napon belül elkészít és
jóváhagyásra Fertőboz Községi, Nagycenk Nagyközségi és Pereszteg Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületei, mint irányító és felügyeleti szervek elé terjeszti
jóváhagyásra.
14.2 Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba
Nagycenk, 2012. november 29.

Tóth József
polgármester
Fertőboz

Csorba János
polgármester
Nagycenk

Sellei Tamás
polgármester
Pereszteg

Záradék:
Jelen alapító okiratot:
Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2012. (XI. 29) számú
határozatával,
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2012. (XI. 29.)
számú határozatával,
Pereszteg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2012. (XI.29.) számú
határozatával,
hagyta jóvá.

Percze Szilvia
jegyző

